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Investimento inédito de

R$ 20 milhões
do Reino Unido no INPI é parte de agenda de colaboração 
internacional.

O bom trabalho do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) chegou aos 

ouvidos do Governo do Reino Unido. Numa 

decisão inédita para o Brasil, ele decidiu 

investir cerca de R$ 20 milhões na autarquia 

visando ao aprimoramento do sistema de 

patentes brasileiro. Os recursos vieram do 

Prosperity Fund (PF)- fundo de cooperação do 

Governo Britânico financiado pelo Foreign and 

Commonwealth Office.

Para entendermos melhor essa decisão, os 

benefícios dela esperados e como a aplicação 

do dinheiro será acompanhada, Roberto Ribeiro, 

sócio da Daniel Advogados entrevista Maria 
Angélica Garcia, UK Intellectual Property Attaché 

for LATAC (Latin America and Caribbean).

Com sua habitual espontaneidade e profundo 

conhecimento dos temas aqui tratados, 

Angélica falou de suas atividades como adida 

para América Latina e Caribe, e detalhou 

aspectos dessa parceria do Reino Unido com 

o Brasil. 

Além de advogada, Angélica se especializou em 

Propriedade Intelectual, na renomada Queen 

Mary, University of London.

Conheça um pouco mais sua trajetória 

profissional e de como ela veio fazer parte do 

mundo da Propriedade Intelectual (PI).

 “Eu fui pra Londres fazer especialização 

em Tributário, não conhecia PI. Após uma 

conversa com um amigo, ele falou: ‘PI é 

apaixonante, você deveria ao menos assistir 

uma aula!’. Fui assistir a umas aulas com ele, 

me apaixonei e mudei meu mestrado para 

me especializar em PI. Eu trabalho para o 

governo britânico há exatos 5 anos, eu entrei 

como gerente de inovação e tecnologia, 

trabalhava para o departamento de 

comércio internacional e, há quase 4 anos, 

sou Adida de PI. Entrei para trabalhar com o 

Brasil e agora o nosso escopo de trabalho se 

ampliou para a América Latina e Caribe.”

Maria Angélica 
Garcia

UK Intellectual Property 
Attaché for LATAC (Latin 
America and Caribbean).
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Roberto Ribeiro
Sócio da Daniel 

Advogados

Roberto Ribeiro – Você pode nos contar 

um pouco sobre as atividades do escritório 

britânico de Propriedade Intelectual, o UK IPO?

Maria Angélica – o UK IPO é o escritório 

de Propriedade Intelectual britânico. É uma 

agência independente do BEIS (Department 

for Business, Energy & Industrial Strategy), 

que corresponderia a um ministério no 

Brasil. O Escritório trabalha com direitos de 

propriedade industriais e também autorais, 

e também com disseminação e educação 

de PI. Nós temos várias ferramentas de uso 

e aplicação de PI para empresas e startups. 

Também contamos com vários departamentos 

que são focados em educação, divididos por 

faixas etárias e por público-alvo: universidade, 

empresas, estudantes de pós-graduação. O 

escritório coordena a difusão da importância 

da propriedade intelectual para a sociedade.  

E, apesar de não sermos uma agência de 

enforcement, trabalhamos fortemente na 

agenda de combate à pirataria. 

RR - Como é a atividade de colaboração do UK 

IPO com os outros países?

MA - Temos um departamento responsável pela 

integração e colaboração com outros países. 

Nosso programa de adidância está dentro 

desse departamento. Atualmente, temos 

adidos em 5 mercados que são importantes 

comercialmente para as empresas britânicas. 

Eu cuido de Brasil, América Latina e Caribe. 

Porém, temos representantes também na Índia, 

na China, no Sudoeste Asiático, nos EUA (em 

Washington), para cuidar dos capítulos de PI 

dentro dos tratados de livre comércio entre EUA 

e Reino Unido. Além disso, temos um adido na 

World Intellectual Property Organization (WIPO), 

em Genebra na Suíça, que cuida das relações 

multilaterais. Em termos de recursos, o IPO é 

autossuficiente. Ele gerencia seu próprio lucro 

que não precisa ser repassado para o governo. 

Todo recurso que entra no IPO é reinvestido 

para melhoria do próprio escritório, em melhoria 

de serviços para seus usuários. 

“O Governo Britânico trabalha em duas 

grandes agendas no Brasil. Uma delas é 

proteção de PI. Nosso maior interlocutor é o 

INPI juntamente com o Ministério da Economia. 

Nosso maior projeto tem um orçamento de 

cerca de 20 milhões de reais, destinados a 

ajudar a modernizar o INPI.”

www.daniel-ip.com
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RR - Quais são as suas últimas e mais importantes 

realizações e destaques em PI pelo seu escritório, 

aqui no Brasil?

MA - O Governo Britânico trabalha em duas 

grandes agendas no Brasil. Uma delas é 

proteção de PI. Nosso maior interlocutor é o 

INPI juntamente com o Ministério da Economia. 

Nessa agenda, temos um acordo de colaboração 

que prevê várias ações de compartilhamento 

de experiências e de informação. Mas, sem 

dúvida, penso que hoje o nosso maior projeto 

é o “Prosperity Fund’ (PF)’. O PF é um fundo 

britânico que ajuda países com renda média em 

várias frentes, incluindo PI. Nosso maior projeto 

tem um orçamento de cerca de 20 milhões de 

reais, destinados a ajudar a modernizar o INPI. 

Juntamente com o time do INPI, hoje sob a 

presidência do Dr. Claudio Furtado, e do time 

do Ministério da Economia, construímos um 

“business case” para aprimorar a eficiência do 

INPI por meio da articulação de ações em várias 

frentes. Esse projeto é, para nós, “a menina dos 

olhos’’. É a primeira vez que o IPO está trabalhando 

com um projeto de PI dessa magnitude. O IPO 

também submeteu informações para o trabalho 

de benchmark que o Ministério da Economia está 

liderando na construção da Estratégia Nacional 

de PI. Além disso, trabalhamos muito focados 

na agenda de Enforcement (ou oponibilidade de 

direitos em juízo), que é de observância do direito 

de PI. Nesta agenda, somos o único país que 

assinou um acordo de colaboração com o CNCP 

– Conselho Nacional de Combate à Pirataria, 

que faz parte da estrutura do Ministério da 

Justiça. Este acordo prevê trocas de experiência, 

treinamentos, elaboração de estudos, dentre 

outras ações. Temos também um acordo de 

colaboração assinado com a Cidade de São 

Paulo, e trabalhamos próximos à Receita Federal, 

CyberGaeco, ANCINE, ANVISA, ANATEL, e 

outros atores que também trabalham na agenda 

de combate à pirataria. No Reino Unido, temos 

a PIPCU – que é a unidade da polícia britânica 

que trabalha com crimes contra a Propriedade 

Intelectual. O Detetive Superintendente da 

PIPCU veio ao Brasil no final do ano passado, 

para uma série de reuniões e debates com 

colegas do Governo Brasileiro. No final de 2018, 

levamos um promotor brasileiro para Londres, em 

um programa de treinamento. De volta ao Brasil, 

ele adaptou as ações da PIPCU para a realidade 

brasileira e tem tido resultados impressionantes 

e bem-sucedidos no combate à pirataria online! 

Ele tem inclusive adaptado essas técnicas para 

coibir a venda de mercadorias com preço abusivo 

para o Coronavírus, disponíveis na internet.

“Fornecemos ferramentas para ajudar as 

empresas a identificarem e trabalharem os 

seus ativos de PI em várias fases. Primeiro, 

identificamos se ela tem ou não ativos de 

PI, depois valoramos esses ativos.”
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RR - O Coronavírus impactou algum ponto do 

projeto?

MA - Infelizmente, por conta do Coronavírus, 

tivemos que adiar uma missão que já estava 

pronta. Segundo o acordo com o CNCP, haveria 

uma viagem de treinamento de vários atores 

do governo brasileiro para o Reino Unido, para 

fazerem essa imersão para possibilitar uma troca 

de experiências com a polícia britânica. O grupo 

seria composto por profissionais do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, 

Receita Federal, ANCINE, Anvisa, Anatel, do 

município de São Paulo e da América Latina. Era 

uma missão maravilhosa e estava totalmente 

pronta. De qualquer maneira, a nossa colaboração 

continua on-line, e a missão vai acontecer tão 

logo possamos viajar novamente. Penso que 

essas duas agendas – nosso trabalho com o 

INPI dentro do escopo do Prosperity Fund e o 

avanço das ações na agenda de Enforcement - 

são nossas duas maiores conquistas recentes 

no Brasil. 

RR - Foi colocada alguma condição ou indicador 

de desempenho (KPI’s) para acompanhar a 

aplicação do dinheiro aportado? 

MA - Sim. Na verdade, esse dinheiro não vai para o 

Governo Brasileiro, vai para a consultoria externa 

que controla o fluxo de investimentos. Dela saem 

os valores para o implementador das ações. 

Dentro desse “business case”, há ‘’milestones’’, 

que são fases ou objetivos já construídos com 

o INPI e o Ministério da Economia. Então, sim, 

esse projeto é dividido em etapas e o dinheiro 

vai sendo liberado conforme o cumprimento das 

entregas.

RR - Em uma recente conversa com Dr. 

Claudio Furtado, ele me disse que esse 

assunto de combate ao backlog já vem sendo 

tratado como “página virada”, ou seja, já é um 

processo consolidado e encaminhado. Ele já 

está pensando nos próximos passos. Dentre 

eles, foi mencionada uma atividade que no 

exterior é bastante desenvolvida, na Inglaterra 

também, obviamente, que é ‘’IP monetization’’ 

ou valorização da PI como um ativo financeiro. 

Você, como Attaché, trabalha com esse tipo de 

atividade ou ajuda empresas nesse sentido?

 

MA - Não diretamente. Fornecemos ferramentas 

para ajudar as empresas a identificarem e 

trabalharem os seus ativos de PI em várias fases. 

Primeiro, identificamos se ela tem ou não ativos 

de PI, depois valoramos esses ativos. Mas, isso 

é feito muito mais no Reino Unido. Há pessoas 

que fazem essa assessoria inicial. Eu vejo que 

isso é muito mais discutido domesticamente 

no Reino Unido do que quando a empresa vem 

de fora para cá. Temos grandes empresas aqui 

que chamamos de ‘’strategic partners’’, como 

por exemplo, grandes farmacêuticas. Essas 

empresas têm seus próprios departamentos 

de PI que cuidam disso. A ajuda é muito mais 

institucional, para fazer uma ponte com entidades 

externas, para trabalhar suas agendas com o 

governo brasileiro, solucionar dúvidas pontuais 

de PI e de processos de trabalho com PI. Pela 

minha experiência e, falando de modo geral, as 

empresas britânicas que não estão no Brasil, 

ainda apresentam dúvidas muito mais ligadas 

aos princípios do sistema brasileiro, prazos e 

custos. 

“A PI não está na cabeça do Chief Executive 

Officer (CEO) quando ele vai montar seu plano 

de negócios.”

www.daniel-ip.com
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RR - Isso é bem interessante. Então você acha 

que, mesmo em uma economia tão desenvolvida 

como a do Reino Unido, ainda há demanda para 

difusão do que é PI, seus princípios etc?

MA - Sim. Eu ainda recebo perguntas do tipo 

‘’como patentear minha marca?’’ PI é específico 

e não é nada óbvio para as pessoas em geral. 

A PI não está na cabeça do CEO quando ele 

vai montar seu plano de negócios. Ele não a 

entende como geração de valor. PI passa a ser um 

tópico na agenda quando ocorre um problema, 

por conta de uma disputa; ou quando recebe 

uma carta dizendo que ele está infringindo 

uma patente alheia.  Poucos, especialmente as 

startups começam seu planejamento pensando: 

‘como eu vou trabalhar minha marca? como 

ela pode me gerar retorno financeiro? Tenho 

algo a proteger? Tenho possibilidade de obter 

alguma patente?”. Vemos que PI avançou 

muito no mundo, com ajuda de organismos 

como a WIPO, principalmente. Mas, ainda é uma 

realidade distante para muitas empresas que 

não entendem ou não querem gastar com isso.  

RR -  Por conta dessa percepção, você acredita 

que haveria uma melhora nessa questão de 

informação acerca de PI, se a matéria fosse uma 

cadeira em alguns cursos nas universidades?

MA - Sim. As pessoas pensam que PI é uma 

coisa insular, é uma bolha, que está longe 

de tudo, que não toca a realidade. Mas tudo 

tem PI, não é? Atualmente, muito por conta 

do momento de pandemia que vivemos, há 

discussões sobre como acelerar a proteção de 

tecnologias relacionadas à pandemia. Alguns 

países não estão podendo exportar máquinas 

e respiradores, destinados para uso interno. 

Assim, há muita transferência de tecnologia 

sendo trabalhada para que essa tecnologia não 

fique só no país de origem e que consiga trazer 

ajuda de outra maneira que não exportando. 

Mas, muitas pessoas não têm consciência de 

que a PI é tão presente em suas vidas. 

RR - Segundo relatório da WIPO de 20171 , PI e 

outros ativos intangíveis adicionam duas vezes 

mais valor agregado à economia do que bens 

tangíveis. E cerca de 1/3 do valor dos produtos 

que adquirimos, vem de intangíveis como marcas 

e tecnologia. Ou seja, hoje a nossa economia 

é muito mais baseada, na hierarquia de valor 

por conhecimento, do que pela produção de 

bens tangíveis. Só isso já seria o suficiente 

para entender que a economia empresarial de 

diversos setores está baseada em conhecimento. 

E se esse conhecimento estiver protegido, dará 

maior retorno sobre o investimento (ROI). 

MA - Sim, concordo.

RR - Além do Prosperity Fund, existe algum outro 

projeto, para o Brasil ou para a região, que você 

já tenha em mente e que possa revelar, que 

talvez venha a dar continuidade ao Prosperity 

Fund? Ou vocês vão aguardar os resultados com 

o Prosperity Fund na região para então traçar 

novos planos?

MA - O Prosperity é só um ponto maior na nossa 

colaboração com o Brasil e agora com a América 

Latina. Dentro da nossa parceria, o Prosperity 

é um dos projetos. Dentro deste projeto, por 

exemplo, o acordo com o CNCP prevê um 

estudo sobre os danos e escala da pirataria no 

Brasil, para que o governo possa ter mais dados 

que apoiem a criação de políticas públicas mais 

efetivas contra a pirataria. 

“O Prosperity é só um ponto maior na nossa 

colaboração com o Brasil e agora com a 

América Latina.”

1-https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2017-chap-
ter1.pdf 18 de maio de 2020, 12:11 h p.m.

ENTREVISTA CONCEDIDA EM 4 DE MAIO DE 2020
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RR - Perfeitamente. Você poderia detalhar um 

pouco mais como se opera a interação Brasil-

UK e UK-América Latina? 

MA - Temos uma missão diplomática britânica 

muito grande no Brasil. Temos a nossa 

embaixada em Brasília, o consulado no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, no Recife e em Belo 

Horizonte. Temos parcerias desde ciência e 

inovação, departamento comercial, projetos 

ligados à Amazônia, para o desenvolvimento 

sustentável e o próprio Prosperity Fund. Fico 

muito feliz em ver que o Governo Brasileiro 

colocou PI como prioridade, e que cada vez 

mais se entende que a devida proteção e 

observância dos direitos de PI é fundamental 

para o crescimento econômico e incentivo da 

inovação. É preciso que PI faça parte de um 

projeto Nacional maior, onde os interesses das 

partes interessadas convirjam, onde se trabalhe 

a agenda de uma maneira integrada. Vejo que 

nossa colaboração foi amadurecendo conforme 

a importância do assunto no país foi ganhando 

destaque. Hoje, por exemplo, vemos a retomada 

das atividades do Grupo Interministerial de 

Propriedade Intelectual-GIPI. Isso fez com que 

a nossa interlocução aumentasse. Mantemos 

contatos com o Itamaraty, bem como com as 

agências Anatel, Anvisa, Ancine, com a Polícia 

Federal, com o Judiciário, CNI. Conforme nossa 

colaboração vai ficando mais difundida, os 

stakeholders vão se aproximando para colaborar 

e isso vai crescendo, ao mesmo tempo em que 

PI passa a ser prioridade para o Brasil.

RR -  Você identifica alguma barreira ou dificuldade 

à implementação de seus programas? 

MA - Acho que, no começo, por PI não ser 

priorizada em governos passados, nossa 

colaboração era mais tímida. Mas isso mudou, 

PI ganhou relevância e, por consequência, nossa 

colaboração com o governo brasileiro também 

progrediu e se intensificou. 

RR -  Como você avalia as estruturas de PI para 

negócios nos países onde você atua? 

MA - Começamos nosso trabalho com outros 

países da América Latina muito recentemente. 

Temos trabalhado com o INDECOPI no Peru, 

eles fazem um trabalho fantástico, bem como o 

INAPI do Chile. Então, os desafios no Brasil são 

proporcionais ao tamanho de sua economia e 

extensão, tais como a diversidade cultural que 

por vezes leva a diferenças de entendimento 

sobre como a PI pode ser desenvolvida. Mas vejo 

que o Brasil deu um salto significativo com seu 

recente posicionamento sobre como tratar PI.

RR -   Qual mensagem você, como representante 

do IPO do UK, gostaria de deixar para que 

transmitíssemos para o público em geral, sejam 

empresas nacionais, estrangeiras e empresas de 

diversos segmentos? 

MA - Que PI precisa ser pensada dentro de 

um contexto econômico. Quando se pensa 

em criar uma empresa ou trabalhar um 

modelo de negócios, a PI é importante. É um 

“asset” importante que precisa ser entendida, 

valorizada, respeitada. Ela protege a inovação e 

motiva a criação. E a colaboração internacional 

é primordial para que países tenham um sistema 

de PI global que funcione, que seja eficaz, 

que ajude a trazer negócios e investimentos 

internacionais. E, na mesma linha, o combate 

à pirataria é igualmente muito importante, não 

só porque a pirataria é nociva ao direito de PI, 

mas também porque ela é um problema de 

segurança pública. Hoje, sabemos o perigo que 

ela representa. A pirataria financia até mesmo 

o crime organizado. E, de novo, a colaboração 

entre países, é importantíssima. Por meio dela 

vamos fomentar o comércio, trocar inteligência 

e nos unir contra um mal maior – a pirataria não 

tem fronteiras, é um perigo que atinge a todos 

os países. PI é importante, precisa ser entendida, 

respeitada e a colaboração é primordial para que 

essa agenda tenha sucesso em todos os países. 

www.daniel-ip.com
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